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اتحادیه باغداران کشور: 
افزایش هزینه های باغداری 

قیمت میوه را ۵۰ درصد 
گران کرد

بــه گفتــه نایــب رئیــس اتحادیــه باغــداران کشــور 
بخــش  در  تولیــد  هزینه هــای  برابــری  چنــد  افزایــش 
باغبانی، ۵۰ درصد میوه را نســبت به ســال قبل گران 

کرده است.
مجتبــی شــادلو نایــب  رئیــس اتحادیــه باغــداران 
کشــور در گفت وگو با باشــگاه خبرنــگاران جوان، گفت: 
تنــوع اقلیمــی و شــرایط طبیعــی پتانســیل خوبــی بــرای 
تولیــد انــواع میــوه در کشــور فراهــم کــرده اســت و این 
فرصــت خوبــی بــرای بــه دســت آوردن جایــگاه در جهان 
است به طوری که رتبه ششم و هفتم تولید را در جهان 
داریم. او با اشــاره به افزایش قیمت نهاده ها در بخش 
کشــاورزی افزود: قیمت نهاده هایی مانند کود؛ ســموم؛ 
مکانیزاســیون؛ ادوات کشــاورزی و ابــزار و لــوازم جمــع 

آوری محصوالت باغی افزایش ۴ برابری داشته است.
او ادامــه داد: افزایش قیمت نهاده های کشــاورزی 
هزینه هــای تولیــد را در بخــش باغبانی چنــد برابر کرده 
است که باعث افزایش قیمت ۵۰ درصدی میوه نسبت 

به سال قبل شده است.
شــادلو اظهــار کــرد: باغــداران در چنیــن شــرایطی 
کــه گرانــی نهاده هــا فشــار دو چندانــی را بــه آن هــا وارد 
کــرده اســت، امــا همچنان در خط مقــدم تولیدات باغی 

هستند.
نایب رئیس اتحادیه باغداران کشــور دســتگاه های 
نظارتی را موظف به نظارت بربخش های عمده فروشی 
تــا خــرده فروشــی بــرای جلوگیــری از افزایــش قیمت ها 
دربــازار مصــرف دانســت و تصریــح کــرد: بهتریــن مالک 
برای تشخیص قیمت میوه میادین میوه و تر بار هستند 
و طبــق قانــون میادیــن اجازه افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی 
قیمت از مرحله عمده تا خرده فروشی را دارند و بیشتر 

از این غیر قانونی است.
و  ســیب  تولیــد  در  امســال  اینکــه  بیــان  بــا  او 
مرکبــات وضــع خوبی در کشــور داشــتیم، گفت: رشــد 
تولید پشــتیبان و تنظیم کننده بازار اســت. میوه شب 
عیــد نــه تنها گران نمی شــود بلکه شــاهد بازاری پایدار 

خواهیم بود.

 پیشنهاد 2 مدل سفر

به ستاد کرونا
ســتاد ملی کرونا برقراری ســفرهای نوروزی را به 

وضع کرونا در کشور مشروط کرده است. 
میــراث  تیمــوری، معــاون گردشــگری وزارت  ولــی 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی اعــالم کــرده کــه 
بر اســاس برنامه ریزی های انجام شــده دو مدل سفر به 
ســتاد کرونــا پیشــنهاد شــده کــه نســبت بــه آن متقاعد 
شــده اند؛ مدل اول ســفر با تور اســت که گردشــگران از 
خدمــات تور اســتفاده می کنند و حتمــا در مراکز اقامتی 
مجــاز اقامــت خواهنــد داشــت که تحــت نظــارت وزارت 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اســت. در 
مدل دوم سفر افراد تور خریداری نمی کنند اما در سفر 
به شهر مقصد حتما باید در مراکز اقامتی مجاز و تحت 
نظــارت ایــن وزارتخانه اقامت کنند تــا تمام پروتکل های 

بهداشتی رعایت و سالمتی مردم حفظ شود.
هیأت مدیــره  رئیــس  شــاد،  رفیعــی  امیرپویــان 
انجمــن صنفــی دفاتــر ســفر اســتان تهــران،  بــا اشــاره 
بــه پیش بینی هــا و بــرآورد دفاتــر خدمــات مســافرتی از 
استقبال زیاد از سفر در تعطیالت نوروز به ایسنا گفت: 
تعطیــالت بهمــن گویــای ایــن واقعیت اســت؛ به محض 
کاهــش محدودیــت تــردد، حجم ســفر به جنوب کشــور 
زیاد شــد. عطش مردم پس از یک ســال خانه نشــینی و 
محدودیت برای ســفر زیاد اســت و این احتمال می رود 

که سفر در نوروز حتی با تور بیشتر شود.
رفیعــی شــاد درباره تغییرات هزینه های ســفر در 
نــوروز بــا وجــود ایــن پیش بینــی و بــا توجه بــه افزایش 
نرخــی کــه بــه بهانــه کرونــا و کاهــش ظرفیــت اتفــاق 
افتاده اســت، اظهار کرد: شرکت های هواپیمایی اعالم 
کرده انــد افزایــش نرخــی روی بلیت های نــوروز ندارند. 
حمــل و نقــل ریلــی هم چنــد وقت پیــش افزایش نرخ 
داشــت کــه بــه خاطــر کاهــش ظرفیــت مســافر بــود. 
بعیــد اســت بخش ریلی برای نــوروز بار دیگر قیمت ها 
را تغییــر دهــد. هتل هــا هــم قــرار اســت افزایــش نــرخ 
نداشــته باشــند. قیمت تور تابع این بخش ها است که 
اگــر بــا همیــن منوال پیــش برویم هزینه هــای تور مثل 
حاال خواهد بود و تغییر چشــم گیری را در بخش ســفر 

شاهد نخواهیم بود.

افزایش ۳۵ درصدی کشف 
قاچاق در صنعت هوایی

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اعالم اینکه پلیس 
فرودگاه هــا در ســال جــاری موفــق عمــل کــرده اســت 
از افزایــش 3۵ درصــدی کشــف کاال و ارز قاچــاق در 
حوزه صنعت هوایی و کاهش 32 درصدی ســرقت در 

فرودگاه های کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، ســردار "مهدی معصوم بیگی" در 
همایش فرماندهان پلیس فرودگاه های سراســر کشور 
کــه بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس برگزار شــد بــا درود و 
ســالم بــه ارواح طیبــه شــهدا، امــام شــهدا و ایثارگــران 
عرصــه نظــم و امنیــت اظهــار داشــت: پلیــس فــرودگاه 
ناجــا  پیشــگیری  پلیــس  مجموعــه  تریــن  تخصصــی 
محســوب مــی شــود کــه بــزرگ تریــن افتخــار آن تامین 
امنیــت مطلــوب ۵9 فرودگاه فعال کشــور برای تردد با 
آرامــش میلیون هــا مســافر داخلــی و خارجــی و صنعت 

حمل و نقل هوایی است.
ایــن مقــام ارشــد انتظامــی بــا بیــان اینکــه طــی 1۰ 
ماهــه ســال 99 نزدیــک بــه ۲۳ میلیــون مســافر داخلی 
و خارجــی از فرودگاه های کشــور تــردد کرده اند، افزود: 
در ایــن بــازه زمانــی بیــش از ۲۳۰ هــزار ســورتی پــرواز 
نیــز انجــام شــده کــه تامین نظــم و امنیت ایــن تعداد از 
مسافران با توجه به تالش شبانه روزی کارکنان پلیس 

فرودگاه قابل تقدیر است.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه رفتار، کــردار و گفتار پلیس 
فرودگاه باید اســالمی و اســتاندارد باشــد، تصریح کرد: 
اولیــن برخــورد و مواجهــه مســافران داخلــی و خارجــی 
صنعت هوایی کشور هنگام ورود و خروج از پایانه های 
هوایــی بــا کارکنــان پلیــس فرودگاه هــای کشــور اســت 
لــذا پلیــس فــرودگاه، معرف چهره پلیس کشــور  اســت 
و ایجــاب مــی کنــد شــان و منزلــت پلیــس تــراز انقــالب 

اسالمی حفظ و رعایت شود.
اینکــه  بیــان  بــا  ناجــا  پیشــگیری  پلیــس  رئیــس 
فرودگاه هــای کشــور نقــش مهــم و منحصــر بــه فــردی را 
در ماموریت انتظام بخشــی به صنعت هوایی کشــور بر 
عهده دارند و این مهم ضرورت توجه به پلیس تخصصی 
فــرودگاه را دو چنــدان کــرده اســت، گفــت: بحمــدهللا 
مستمر بودن امور آموزشی، تیزهوشی و خدمت جهادی 
همچنیــن بهــره گیری از فناوری های نویــن و تالش برای 
هوشمندســازی پلیس فرودگاه  موفقیت بیش از پیش 
پلیــس فرودگاه هــای پلیــس پیشــگیری ناجــا را فراهــم 
کرده اســت که از این بابت قدردان زحمات فرماندهان، 
مدیران و کارکنان والیی و پرتالش مجموعه بزرگ پلیس 

فرودگاه های کشور هستیم.

بنابراعــالم پایــگاه خبــری پلیــس، ســردار معصــوم 
بیگــی تشــدید اقدام هــای کنترلــی با هدف پیشــگیری و 
مقابلــه بــا خــروج کاال و ارز غیر مجــاز از مرزهای هوایی 
کشور را از جمله ماموریت های مهم این پلیس ارزیابی 
کــرد و تصریــح کــرد: افزایــش ۳۵ درصــدی کشــف کاال 
و ارز قاچــاق در 1۰ ماهــه ســال جــاری گویــای ممتــاز و 
موثر بودن فعالیت های پلیس فرودگاه در حفظ امنیت 
اقتصــادی کشــور اســت، ضمــن اینکه بــا اقدامــات موثر 
پیشــگیرانه، ۳۲ درصــد ســرقت در فرودگاه های کشــور 

در این مدت کاهش یافته است.
وی جلوگیری از جا به جایی مواد مخدر از مرزهای 
هوایــی کشــور را یکــی از حســاس تریــن ماموریت هــای 
پلیــس فــرودگاه دانســت و تصریــح کــرد: بــا هوشــیاری 
کارکنــان بیــش از یــک تن انواع مواد مخــدر در این بازه 

زمانی کشف شده است.

خبـــــــــــــــــراخبـــــــــــــــــار

مــردم هنــوز به زحمت روغــن مورد نیاز 
خــود را خریداری می کنند. جالب اینجاســت 
برخــی از فروشــگاه ها در فــروش روغن ارائه 
کارت ملــی را عنــوان و برخی از فروشــندگان 
بــه  را  کاالهــا  ســایر  اجبــاری  فــروش  هــم 

مشتریان اعالم می کنند.
و  تولیــد  مشــکل  تســنیم،  گــزارش  بــه 
توزیع روغن در طول چند ماه اخیر مشکالت 
زیــادی را بــرای مــردم بــه وجــود  آورده اســت 
بــه نحــوی که خرید انواع روغن ســرخ کردنی 
و نیمــه جامــد در نقــاط مختلــف کشــور دچار 

اختالل است.
روغــن  توزیــع  و  تولیــد  نحــوه  البتــه 
نســبت بــه ماه هــای گذشــته تــا حــدودی بهتر 
شــده امــا همچنــان توزیع دچار مشــکل بوده 
و مــردم بــه زحمــت روغــن مــورد نیــاز خــود را 
خریداری می کنند. جالب اینجاســت برخی از 
فروشــگاه ها در فروش روغن ارائه کارت ملی 
را عنــوان و برخــی از فروشــندگان هم فروش 
اجبــاری ســایر کاالهــا را بــه مشــتریان اعــالم 

می کنند.
انجمــن  دبیــر  بیرشــک،  امیرهوشــنگ 
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان روغــن نباتــی 
بــه  می گویــد: فــروش اجبــاری ســایر کاالهــا 
همــراه روغــن یــک تخلــف محرز اســت و باید 
برخورد الزم با تولیدکنندگان و فروشــندگانی 
کــه اقــدام بــه ایــن امر مــی کنند انجام شــود. 
مشــاهده  صــورت  در  مــردم  زمینــه  ایــن  در 
ایــن موضــوع تخلــف را به واحد 1۲۴ ســازمان 
حمایــت اعــالم کننــد تــا بــا متخلفــان برخــورد 

انجام شود.
وی با اعالم این که در بخش ارائه کارت 
ملــی بــرای دریافــت هر روغــن هم بایــد بگویم 
بــه  و  اســت  ایــن ســازوکار خــود فروشــگاه ها 
تولیدکننــدگان ربطــی نــدارد، افــزود: در بخش 
تولید هیچ اجباری در فروش سایر کاال و ارائه 
کارت ملــی بــرای دریافت روغن مطرح نیســت 
و اگر این گونه اقدامات انجام می شود باید با 

آن هــا برخورد قانونی صورت گیرد.
اظهــارات انجمــن روغــن نباتــی مبنــی بر 
ایــن کــه  »از کارخانجات تولیدی روغن نباتی 
خواسته ایم که با فروش اجباری کاالها همراه 
بــا روغــن نباتــی توســط عوامــل توزیعــی بــه 
شــدت مقابله کنند و بســیاری از کارخانجات 
نیز به صورت مکتوب و رسمی با این موضوع 
برخــورد کــرده انــد« در حالی مطرح می شــود 
که مشاهدات میدانی خبرنگار تسنیم از بازار 
حکایــت از آن دارد کــه برخــی از فروشــندگان 
روغــن مــی گوینــد "همچنــان فــروش اجبــاری 
کارخانجــات برقــرار بــوده و برخــی از برندهای 

شناخته شده در ازای خرید روغن به ما اجبار 
می کننــد کــه بایــد یــا کیــک، تــن ماهــی و رب 
گوجه خرید کنید تا به شما روغن بفروشیم. 
ما نیز در نهایت مجبوریم به مشــتریان اجبار 
کنیــم بایــد در ازای خریــد روغن کاالی دیگری 

را بخرید".

وزارت صمت هیچ بخشنامه ای 
برای فروش روغن با کارت 

ملی ندارد
مدیــرکل دفتــر خدمــات بازرگانــی وزارت 
صمــت اعــالم کــرد فعــال فقــط بــرای برخــی از 
کاالهایــی ماننــد لــوازم خانگی، الســتیک های 
و  ســرمایه ای  کاالهــای  و  ســنگین  و  ســبک 
مصرفــی پــردوام که لیســت آنها بــه انجمن ها 
و اتحادیه هــا اطالع رســانی شــده اســت؛ برای 
شفاف شدن زنجیره کد ملی فرد را می گیرند 
امــا ایــن کار برای کاالهای اساســی و مصرفی 

مانند روغن انجام نمی گیرد
صدیــف بیــک زاده در گفت وگــو بــا ایلنــا 
در مــورد فــروش روغــن در برخی از واحدهای 
ایــن  مــا  کــرد:  بــا کارت ملــی اظهــار  فــروش 
موضوع را که روغن و دیگر کاالهای اساســی 
بــا کارت ملــی توزیــع شــود را تاییــد نمی کنیم 
ولــی در بعضــی فروشــگاه ها مصرف کننــدگان 
این کاالها را به مقدار زیاد می خواهند، برای 
اینکــه به همه مصرف کنندگان برســد، ممکن 

اســت فروشــنده بــرای فــروش دوبــاره کارت 
ملی بگیرد.

وی افــزود: ایــن مــورد تایید ما نیســت و 
وزارت صمــت دســتورالعمل یــا بخشــنامه ای 
نــدارد کــه بــرای مثــال توزیــع روغــن نباتــی با 
کارت ملــی انجام شــود. شــاید ســلیقه برخی 
واحدهــای  یــا  زنجیــره ای  فروشــگاه های  از 

توزیع کننده به این صورت باشد.
بــه  مصرف کننــده ای  اگــر  افــزود:  وی 
روغــن  فروشــگاه  و  کــرد  مراجعــه  فروشــگاه 
مصــرف  و  فروشــی  خــرده  حــد  در  داشــت؛ 
امتنــاع  کنــد،  خــودداری  فــروش  از  خریــدار 
از عرضــه تلقــی شــده و تخلــف صنفــی انجام 
 1۲۴ بــه  موضــوع  ایــن  اگــر  و  اســت  داده 
ولــی  رســیدگی می شــود.  شــود  داده  اطــالع 
اگــر یــک مصرف کننــده بــه فروشــگاه مراجعه 
یــا ۳ کارتــون روغــن  بــرای مثــال ۲  کــرده و 
درخواســت کرد، دیگر خرده فروشــی نیســت 
و فروشــنده بــرای اینکه پاســخگوی نیاز دیگر 
مصرف کننــدگان باشــد، از فــروش این مقدار 
خودداری کند. در این صورت عمل فروشــنده 

تخلف محسوب نمی شود.
مدیــرکل دفتــر خدمــات بازرگانــی وزارت 
درخواســت  کــرد:   تصریــح  همچنیــن  صمــت 
کارت ملــی نیــز خــالف ضوابــط توزیــع اســت 
و فروشــندگان حــق درخواســت کارت ملــی را 
ندارنــد. فعــال فقــط بــرای برخــی از کاالهایــی 
ســبک  الســتیک های  خانگــی،  لــوازم  ماننــد 

و ســنگین و کاالهــای ســرمایه ای و مصرفــی 
و  انجمن هــا  بــه  آنهــا  لیســت  کــه  پــردوام 
اتحادیه هــا اطالع رســانی شــده اســت؛ بــرای 
شفاف شدن زنجیره کد ملی فرد را می گیرند 
امــا ایــن کار برای کاالهای اساســی و مصرفی 
ماننــد روغــن انجــام نمی گیــرد و بخشــنامه ای 
دال بر این که در سطح خرده فروشی از افراد 
اطالعــات خواســته شــود نداریــم. در صــورت 
بــروز چنیــن تخلفــی بــا 1۲۴ تمــاس بگیرنــد و 
بــا آنهــا مطابق با قانون نظــام صنفی و قانون 
تعزیــرات حکومتی به مراجع رســیدگی ارجاع 

داده می شود.
وی در پاســخ بــه ســوالی در مــورد وضــع 
از  مشــکل  گفــت:  اساســی  کاالهــای  تامیــن 
ایــن لحــاظ کــه مصرف کننــدگان نتوانند بیش 
از مقــدار نیــاز خــود کاال تهیــه کننــد شــاید در 
برخی از نقاط کشــور وجود داشــته باشــد اما 
یک کارگروه ویژه به نام »کمیته اقدام ویژه« 
در دفتر تنظیم بازار تشکیل شده که با اعالم 
هــر کمبــودی بــه ویژه در مــورد روغن ســریعا 
واکنش داده می شود و با کارخانه هایی که به 
عنوان تامین کننده آن استان تعیین شده اند 
تماس می گیرند تا آن کمبود تامین شود. این 
کمیتــه بــرای اســتان ها بــر اســاس پراکندگــی 
واحدهــای تولیدی برنامه ریــزی کردند، در هر 
اســتان بر اســاس بازخوردی که به مرکز داده 
می شــود هماهنگــی  صورت می گیــرد که برای 

پاسخگویی به موقع، کاال اعزام شود.

صنفــی  انجمــن  کانــون  رئیــس  نایــب 
مرغــداران گوشــتی ضمــن اشــاره بــه اینکــه 
تهــران صــادر کننــده مرغ به ســایر اســتان ها 
نیســت، از کاهــش قیمــت مــرغ در روزهــای 
آتــی خبــر داد و اعــالم کــرد ســن کشــتار و 
تخصیــص نهــاده به هــر قطعه مــرغ افزایش 
یافتــه اســت و همیــن امــر بــه تولیــدات 2۰ 

درصد اضافه خواهد کرد.
حبیب اسدهللا نژاد، نایب رئیس کانون 
انجمــن صنفــی مرغــداران گوشــتی ، در گفت 
و گــو با ایســنا با بیان اینکــه اتخاذ تصمیمات 

جزیــره ای هیچ دســتاوردی جز آشــفتگی بازار 
بــه دنبــال نخواهــد داشــت، گفــت: تهــران از 
معــدود اســتان هایی اســت کــه بیــش از ۸۰ 
درصــد مرغ مــورد نیازش از اســتان های دیگر 
تامیــن می شــود و هرگز صــادر کننده مرغ به 

سایر استان ها نبوده است.
وی ادامه داد:بنابراین اگر قرار باشد هر 
اســتانی برای خودش تصمیم جزیره ای بگیرد 
و خــروج مــرغ از اســتانش را ممنــوع کند این 
باعــث می شــود برخــی اســتان ها بــدون مــرغ 
شــوند که ما با ایــن گونه تصمیمات مخالفیم 

و هیچ منطقی ندارد.

فروش مرغ بیش از 2۵ 
هزارتومان سودجویی است

صنفــی  انجمــن  کانــون  رئیــس  نایــب 
مرغــداران گوشــتی با بیــان اینکه اکنــون بازار 
مــرغ گرفتــار ســودجویی شــده اســت، گفــت: 
قیمــت مــرغ زنده 1۷ تا 1۸ هــزار و ۵۰۰تومان 
اســت و قیمــت مــرغ گــرم نیــز نبایــد بیش از 
۲۵ هزارتومــان باشــد. فــروش بیــش از ایــن 

مقدارسودجویی  است.
وی با اشاره به این که در روزهای آینده 
قیمــت مرغ کاهــش می یابــد و متعادل تر می 
شود، گفت: با افزایش تخصیص نهاده یعنی 
تخصیص 9۰۰ گرم نهاده برای هر قطعه مرغ 
و افزایــش ســن کشــتار از ۴۰ روز بــه ۴۵ روز 
قطعــا بــه تولیــدات ۲۰ درصــد اضافــه خواهد 
شــد و همین امر در روزهای آینده به کاهش 
قیمــت مــرغ در بــازار  کمــک خواهــد کــرد و 
پیــش بینی می شــود  قیمــت آن را به زیر ۲۳ 

هزارتومان برساند.

عضو هیــات مدیره اتحادیــه تولیدکنندگان 
و فروشــندگان پوشــاک ضمــن ارائــه توضیحاتــی 
دربــاره جزئیــات فــروش فوق العــاده پوشــاک در 
آســتانه شــب عید، از افت ۴۰ درصــدی تقاضای 
پوشــاک نســبت به سال های گذشــته خبر داد و 
عنوان کرد افزایش قیمت پوشاک تابعی از نرخ 

ارز است.
بــه گــزارش ایســنا، طبق اعالم اتــاق اصناف 
نــوروزی  ویــژه  فــروش  امســال جشــنواره  ایــران 
جایگزین نمایشــگاه های عرضه مستقیم می شود 
کــه در آن تمرکــز با اتحادیه های پوشــاک، کیف و 
کفش و قنادان و آجیل فروشــان اســت، اما سایر 

اتحادیه ها نیز امکان مشارکت دارند. 
مجیــد افتخاری،  عضو هیات مدیره اتحادیه 
در  پوشــاک،  فروشــندگان  و  تولیدکننــدگان 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه کاالهای نوروزی 
در حــال ورود بــه بازار هســتند و تاکنون بخشــی 
از آنهــا بــه بــازار وارد شــده، اظهار کرد: هر ســال 
نمایشــگاه فــروش بهاره در آســتانه نــوروز برگزار 
دلیــل شــیوع  بــه  جــاری  در ســال  امــا  می شــد، 
تراکــم جمعیــت  از  و جلوگیــری  کرونــا  ویــروس 
تصمیم گرفته شــد این نمایشــگاه برگزار نشــود. 
بــه طــور کلی اتحادیــه هم رویکرد مثبتی نســبت 
بــه نمایشــگاه بهــاره نداشــت. بــا روش جدیــد، 
یعنی فروش فوق العاده نوروزی، نه تنها تراکمی 

ایجاد نمی شــود، بلکه ســبب می شــود تراکم بین 
واحدهای صنفی تقسیم شود.  

به گفته او در این طرح هر کســی که واحد 
توزیــع و شــرایط توزیــع طبق قانــون نظام صنفی 
کشــور و اتحادیــه و اماکــن را دارد، می توانــد بــه 
اتحادیــه مراجعه کند تــا مجوز فروش فوق العاده 
نوروزی را به صورت رایگان دریافت کند و بتواند 
۴۵ روز فــروش فــوق العــاده داشــته باشــد. ذیل 
طرح فروش فوق العاده شــرایطی وجود دارد که 

کاال باید با تخفیف در اختیار مردم قرار گیرد.  

 تخفیف فروش فوق العاده 

چقدر است؟
افتخــاری در پاســخ به ســوالی درباره میزان 
تخفیــف در طرح فروش فــوق العاده نوروزی نیز 
تصریح کرد: تعیین میزان تخفیف به عهده خود 
شــخص و واحد صنفی  اســت و احتماالً در مورد 
کاالهای زمستانی و شب عید متفاوت است. اما 
به طور کلی شرایط کسب شرایط خوبی نیست و 
از این طرح اســتقبال خوبی کرده اند. شــاید حتی 
بــا توجــه بــه کاهش شــدید تقاضــا، کاالها خیلی 

پایین تر از نرخ واقعی عرضه شود.  
عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه تولیدکنندگان 
و فروشــندگان پوشــاک بــا بیــان ایــن که بــا توجه 
بــه امکان برگزارنشــدن نمایشــگاه و لــزوم تامین 

نیاز شب عید مردم بهترین راه جایگزینی فروش 
فــوق العــاده نوروزی بــود، تصریح کــرد: تغییرات 
قیمت پوشــاک در آســتانه نوروز نســبت به سال 
گذشته منطبق بر تغییرات نرخ ارز است، چرا که 
قیمت مواد اولیه مثل نخ، پنبه و پارچه متناسب 

با تغییرات نرخ ارز افزایش پیدا کرده است.  

بازار شب عید کوچک شد
البته به گفته وی حال و روز تولید کنندگان 
و تولیــد کننــدگان پوشــاک خــوب نیســت و حتی 
عــده ای کاالهــای خــود را بــا ســود پاییــن یــا زیــر 
قیمت به فروش می رســانند. این در حالی اســت 
کــه انتظار می رفــت تقاضا شــرایطی منطقی پیدا 

کند، اما اکنون شرایط خوبی ندارد.  
شــرایط  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  افتخــاری 
ســخت تولیدکننــدگان در زمینه تامین و افزایش 
قیمــت مــواد اولیــه، اظهــار کــرد: آمــار دقیقــی از 
میزان کاهش تقاضا در آســتانه نوروز نســبت به 
سال های گذشته در دسترس نیست، اما شواهد 
حاکی از این است که بازار شب عید حداقل ۴۰ 
درصــد نســبت به ســال های قبل کوچک تر شــده 
اســت. عــالوه بــر ایــن واحدهــای صنفی در ســال 
جاری با محدودیت زمانی مواجه هستند و نهایتا 
تا ســاعت ۸ مجاز به فعالیت هســتند. همچنین 
پروتکل هــای  مــواردی  در  صنفــی  واحدهــای 
بهداشــتی اضافی دارند که برای مثال بر اســاس 
اجــرا  فروشــگاه ها  بــه  ورود  محدودیــت  آن هــا 
می شــود. تمــام این مســائل باعث می شــود بازار 
کوچــک تــر ســال های قبل باشــد و شــرایط عادی 

نداشته باشد.  

پوشاک چقدر گران شد؟

وی همچنیــن در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
میــزان افزایــش قیمــت پوشــاک نســبت به ســال 
گذشــته گفت مــواد اولیــه کاالهای تولیــدی برای 
شــب عید بین برج ۶ تا ۸ تامین شــده که قیمت 
ارز بــه ۳1 هــزار تومان هم رســیده بــود. بنابراین 
نمی توان تخمین دقیقی از میزان افزایش قیمت 
کاالها داشــت، اما می توان گفت قیمت کاالهای 
شــب عیــد بــه عنــوان تابعــی از نــرخ ارز افزایــش 
پیدا کرده، اما نه به آن میزان. به عبارت دقیق تر 
قیمــت مــواد اولیــه تابــع نــرخ ارز اســت، چــرا که 
بیشــتر آن هــا وارداتی اســت و قیمت مــواد تولید 
تعییــن  قیمــت جهانــی  اســاس  بــر  نیــز  داخلــی 
می شــود. بنابرایــن قیمــت مواد اولیه وابســته به 
نرخ ارز اســت اما در مورد ســایر عوامل تاثیرگذار 
در قیمــت تمــام شــده کاال نمی تــوان اظهــار نظــر 
کــرد. بــرای مثــال ممکــن اســت واحــدی بدهــی 
مالــی داشــته باشــد یا حقــوق پرســنل را پرداخت 
نکــرده باشــد که در این شــرایط محصــوالت خود 
را زیر قیمت تمام شــده عرضه می کنند تا بتواند 
در  بنابرایــن  کننــد.  برطــرف  را  خــود  مشــکالت 
مجمــوع نمی تــوان میــزان دقیقــی بــرای افزایــش 
قیمــت پوشــاک تعییــن کــرد، امــا می تــوان گفــت 
افزایــش قیمــت پوشــاک نســبت به ســایر کاالها 
بســیار پایین تر بوده چون کاالیی نیســت که 1۰۰ 

درصد به نرخ ارز وابسته باشد.

اتحادیه فروشندگان پوشاک: بازار شب عید پوشاک حداقل ۴۰ درصد کوچک شد

انجمن صنفی مرغداران گوشتی: تهران صادرکننده مرغ 
به سایر استان ها نیست

توزیع ناقص روغن در بازار؛ از فروش های 
اجباری تا الزام به ارائه کارت ملی 

ادامه از صفحه 1

استمداد از روحانی برای 
جلوگیری از پیش فروش 

خودروهای بدون مجوز 
شــاهین ابتــدا قرار بــود از موتور 1٫۶۵ لیتــری خودرو 
برلیانــس اچ۳۳۰ اســتفاده کنــد، امــا بــه دلیــل تحریم هــا 
خــروج برلیانــس از ایــران ایــن موضــوع منتفــی شــد و در 
نهایت تصمیم گرفته شد که از نمونه تقویت شده و دارای 
توربوشــارژر پیشــرانه خودروی تیبا در این خودرو استفاده 
شــود. بــر اســاس اطالعیه هایــی ســایپا قــرار بــود شــاهین 
زمســتان امســال بــه بازار عرضه شــود امــا نام ایــن خودرو 
برای اولین با، در خرداد 99، در لیست پیش فروش سایپا 
دیــده شــد و حــدود 1۰ هــزار نفر در این مرحلــه از ثبت نام 

شرکت کردند.
پیــش پرداخــت خــودروی شــاهین در تیرامســال ۸۰ 
میلیون تومان اعالم شــده بود و بعد از گذشــت چهار ماه 
قیمت پیش پرداخت این خودرو  ۵۰ میلیون تومان افزایش 

داشت و به 1۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. 


